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�சன�ெமககானிா�ன் ரஸ
பாறப்�1847�-�இறப்�1918

அகககறறிள �ழநகதகி�ம�ல் ர
மார்�1847�த,�நா�யாரககா�ிள�ப்க�ிாத�

னமால���மபம�்��மகாழ்சாயாி�
ெகாண்ாஸ்லதா்காகக�ாகய்.�சாத ாின�ம்�ம�
ஆனிா�னமால,�அ ரகளான�்ழா ்��ழநகத�–�சன�
மாயா�னமால�எனற�அழகாி�ெபண��ழநகதகய�
 ரே ்றிர.
�சன� ளரந்�அ்்தமாி�காாாயஙககள்�

ெசய ார.�அ ர�நா�யாரக�மாநாிலதான��தத�
க�பபாி�ெபண�ம�ல் ர�ஆ ார.
்ன��சன�்��ம�ல் ராக�ே ண�ெமி�

�கெ �லதார�என��எ �க�ம�்�தாயாகல�
ெதாாய ாதகி.�சாிர,�அ ர்�்்னபாறநத ாான�
மக�க்ய�்்தநாகி�மாக�ம�சாாயாதிாத�ேபா்,�
�சன�்��ம�ல் ராக��கெ �லதார,�எனகானறிர.



்��நாி��ச�க��அ ர்�்்னபாறநதாாான�மகி�மாக�ம�
ேநாற்��இ�பபதாக�்��ேசாகமாி�ெசயதா� நத்.�

�சன�அ கள�க ிால்கெகாிள�்த ாிார.�
ஆிாத�அநத�ெபண�இறந் ாஸ்ாி.�அதன�
பானிர�்்ேி��சன�தி்���மபலதா்��
"நான�்��ம�ல் ராகப�ேபாகாேறன.“�என��
அறா ாலதார.�
அநத�நாஸகளாத�ெபண�ம�ல் ரகி�மாக�ம�

அாாதாக�இ�நதிர.�க�பபாி�ெபண�
ம�ல் ரகி�இன�ம�அாாதாக�இ�நதிர.�நா��
�� தா�ம�இ� ர�மஸ�ேம�இ�நதிர!�
அககாிலதாத�பி�ஆணகி,�ெபணகி�
ம�ல் ரகி�ஆக�ே ண�ெமி�எணண ாதகி.�
ஆிாத��சன�பாக ாதமாக�“எனிாத��கறம"�
எனறார.
1867�ஆம�ஆணகத,�அ ர�20� யதாக�

இ�நதேபா்,�நா�யாரக�நகரலதாத,�நா�யாரக�
ம�ல் க�கதகாா�ம்�ம�மகளார�
ம�ல் மகியாத�ம�ல் ப�பகபபா்��
அ�மதா�ெப்றார.�அநதக�கதகாா,�
ேநாய ாயபபஸக�க�ம�ேநாயாளாக�க��ேநாய�
்ண்ாககாய�அேத�சாி�கா�மாககளக�
ெகாண�ிள�ம�ந்களான�ிிம�
சாகா்கசயளாக�ம�ேஹாமாேயாபதா�எ�ம�்��
சாறப்� கக�ம�ல் �கறகயக�க்பாலத்.�
1825�ஆம�ஆணகத�ேஹாமாேயாபதா�

இஙகாிாநதா��ந்�அெமாாககா ா்��
அறா�கபப�லதபபஸ்்.�இநத� ககயாி�
ம�ல் ம�மாக�ம� ாலதாயாசமாி்�எி�பிர�
அகத�நமப ாதகி.�ஆிாத��சன�அதிாத�
க ரபபஸ்ார.



நா�யாரக�ம�ல் �கதகாா�ம்�ம�நா�யாரக�நகரலதாத�
க லதாயசாகிக�ககாி�ம�ல் மகியான�ப�பபாய��

ா்லதாத�மாண ரகி,�1870.

�சன,�ம�ல் �கதகாாயாத�பகக�ம��தத�
க�பபர�இிப�ெபண.�அ ர�்��சாறநத�மாண ர.�
அ ர�்யாாாயத�ம்�ம�ே தாயாயத� �ப்கி�
எ�லதார.�்்�ன�பதே ��பாகஙகி�எள ா��
இயங�கானற்�என��அ ர�க்�கெகாண்ார.�
அ ர�தா ரஙககளப�ப்றாறம,�ேநாயககளக�
�ணபப�லத�எபபக�அ ்கறப�பயனப�லத�
�கறம�எனபகதறம�என��ஆராயநதார.�
அ �க்ய� �ப்�ேதாழரகி�

்றங�மேபா்ம,��சன�பகபபகதல�
ெதா்ரநதார.�ேநாயாளாககள�க ிால்க�
ெகாி கதக�க்பத்காக�ம�ல் மகிகளாத�
நீண்�ேநரம�ெசி ாஸ்ார.�மார்�23,�1870�இத,�
�சன�பஸ்லகத�ெப்றார.

நா�யாரக�மாகாணலதாத�ம�ல் �பஸ்ம�
ெப�ம��தத�க�பபர�இிப�ெபண,�ம்�ம�
அெமாாககா ாத�ினறா ்�ெபணபம�
ஆ ார.

்ாக்ர�ஆி�பாற�� ாகர ாத�,�்ாக்ர�
�சன�னமால�அ ர்�ப்களான�னஸகத�்��
ம�ல் மகிகயல�தாறநதார.�ெதா்ககலதாத,�
மாக�ம�சாி�ேநாயாளாகேள�இ�நதிர.�மககி�
அ கர�நமப ாதகி.�ஆிாத�அ ாா்ம�
சாகா்கசப�ெப்ற�ேநாயாளாகி�்தாய,�
அகககறறிள�ம�ல் கரப�ப்றா�தஙகி�
நணபரக�க�ம�்ற ாிரக�க�ம�
ாறாிாரகி.��சன�ப்றாயப�ேப்ப�பர ல�
ெதா்ஙகாய்.�சாி�நாஸக�க�ப�பாற��அ ர்�
ெதாழாத� ளர�ெதா்ஙகாய்.�

 ாகர ாத��சன,�மனஹாஸ்ிாத� ர�
ம�ல் மகிகயல�் ஙகா�அங��
க�பபரக�க�ம,�ெ ிகளயரக�க�ம�
சாகா்கசயளாலதார.

1890�த�சாஸக�ஹாத�பாரககாத�்ிள�்்த்ன�ெத�
��ப்களானிான�பரபரபபாிெதா��ப�தா.�்ாக்ர�ன ான�ெமககானிா�
ன் ாரஸ�தி்��தத�ம�ல் மகிகய�்்களாிாத�தாறநதார.



     

்ாக்ர��சன�்கழக�க�ம,�
ெசத நதரக�க�ம�சாகா்கச�அளாலதார.�
ெசயதாலதாிகளாத�அ ர்�சாதகிககளப�ப்றா�
ெசயதாகி�இ�நதி.�அ ர�்கழக்நதார.

ஜூகி�12,�1871�அன�,��சன,�ெரளரணஸ�
 ாத�யம�ஜா�ெமககானிாகயல�தா�மணம�
ெசய்ெகாண்ார.அ ரக�க�� ாத�யம�ம்�ம�
ஆனிா�எனற�இரண���ழநகதகி�பாறநதிர.

்ரதா�ஷ் சமாக�1890�த,�்ாக்ர��சிான�
கண ர�ேநாய ாயபபஸ���இறநதார.�ின��
 �்ஙகி�கழால்,��சான,�25� ்�அெமாாகக�
காிாஸபக்யாத�்��ேபாதகராி�ெரளரணஸ�
தாேயாபாின�கள�ஸ�ன் ாரஸக்�மணநதார.�
இநத�காிாஸபக்�னரரகி�ப்பபேிா�னரரகி�
என�ம�அறாயபபஸ்ிர.�்ாக்ர��சன�தன�
கண �்ன�பதே ��ேகாஸக்க�க�்�ெசன��
அஙகா�நத�க�ப்�னரரக�க��சாகா்கசயளாலதார.

�சன,�தி்�ெதாழாத� ாழகககயாத�
ேநாயாளாக�ககாக�க�கமயாக�்கழலதார.�
்்தநிம,�ஊஸ்்சல்�ம்�ம�ம�ந்கி�
ப்றாய�ெபா்�மககளா்ம�அ ர�ேபசாிார.�
அ ரகி�ெப�மபா�ம�ெபணகளான�
்ாாகமககளப�ப்றாறம��றாபபாக�க�பபாி�
ெபணகளான�எ�்சா�ப்றாறம�ேபசாிர.

1881-த,�மகளார�ம்�ம��ழநகதகி�நாகி��
ம�ல் மகிகய�நா� ��சன�்த ாிார.�அ ர�
�தாய ரககளறம,�ப்களான�ேஹாம�்பார�எ்��
கிர� பபாி�எ�ம��தாேயார�இதிஙகளாத�
 சாக�ம�க�பபர�இி��தாேயாரக�க��
சாகா்கசயளாலதார.

்ாக்ர��சன.�ப்பபேிா�னரரகி�
எனறகழககபபஸ்�க�பபாாி�னரரக�க��
ம�ல் �ேசக ககள� ழஙகா்�்த ாிார.

அ ர�நா�யாரக�ம�ல் க�கதகாா�ம்�ம�
மகளார�ம�ல் மகியா�ம�பயா்� ாலதார.�
நா�யாரக�ேஹாமாேயாபதா�ம�ல் �சஙகலதான�
்�பபாிராக�ம��சன�இ�நதார.
இநத�அரபபணாப்ிள�ம�ல் ர�மார்�7,�
1918�அன��காிமாிார.�இறக�மேபா்�
அ �க��71� யதா�ம.�ெசப்மபர�25,1974�ம�
ஆண��ப்களாிாத��சன�னமால�கமககாிா�
ஜூிாயர�்யரநாகிப�பிளா,�அ கர�
ெகௗர ாக�ம� ாதலதாத�ெபயாா்பபஸ்்.�
பானிர,��சன�னமால�கமககாிா�ன் ார��
ம�ல் �சஙகம,�க�பபாாி�ெபண�ம�ல் ர�
���்னறாத�்� ாககபபஸ்்.



ஜார்� ாஷாங்ன�கார ர
பாறப்�1864�-�இறப்�1943

்ிக�்கழெப்ற� ா சாய� ாிஞாிா

1864�ஆம�ஆணகத,��ளா�ம,�இ��ம�ாகய�்��
இர ாத��கிக�அணாநத�ெ ிகளயரகி��மபத�
மாேசாராாயா�ிள�்யமணஸ�காாீககான�அ�ேக�
இ�நத��்��அககமயான��ககசக�ி�
�கழநதிர.�அ ரகி�்��சாறாய��ழநகத�ஜார்�
ம்�ம�அ ர்�தாயார�ேமாா�கார கர்�
�ழநதிர.

ேநாற்ற�சா� கி�ெநிேசா��அகணலத ா�
"தய�ெசய்�என��ழநகதகய�்ன�ம��
ெசய் ா்ாதீரகி!"�என��மாாயா�கதறாிார.�
அ ரகி�ேமாாயான�கதறகிப�
ெபா�ஸப�லத ாதகி.�அ ரகி�அககமககள�
பாகபப ரகி�– அககமககளப�க்லதா்ெசன��
ம்ற�மாநாிஙகளாத� ா்றாரகி.�அநத��மபத�
ேமாாகயறம,�ஜாரகஜறம�பாகல்ெகாண�,�
இ�ளாத�ெசன� ாஸ்்.



இளம�ஜார்�ெப�மபாிாி�ேநரலகத�ெ ளாயாத�
தா ரஙககள�க ிாலத ா�க�கழாலதார

ேமாசன�கார ர,�ெ ிகளகார�அககம�
்ாாகமயாளர,�ேமாா,�ஜார்�ம்�ம�ஜாம-
ஜாரஜான�ிலத�சேகாதரர�ஆகாேயா�க��
்ாாகமயாளர�ஆ ார.�ேமாா�ம்�ம�ஜாரகஜல�
ேத்�ேமாசன�்��மிாதகர�அ�பபாிார.�அநத�
மிாதர,�சாத�ஸ�ம,�ேநாய ாயபபஸ�ம�இ�நத�
�ழநகத�சா� கிக�கண்ார.�ஆிாத�ஜார்�
ம்�ம�ஜாம�மீண�ம�அ ரகள்�தாகயப�
பாரகக ாதகி.�ேமாசஸு�ம�அ �க்ய�
மகி ா��சன�ம,�சா� ரககள� ளரல்ம�
க ிால்ம� நதாரகி.

ேம�ம,�ஜார்� ளர ளர,�மாக�ம�
ஆர �ிள ராக�ஆிார.�இளம�ஜார்�
ெப�மபாிாி�ேநரலகத�ெ ளாயாத�தா ரஙககள�
க ிாலத ா�க�கழாலதார.�மிரகி�எபபக�
தஙகி�நாறலகத�ெப�கானறி?�என��ஜார்�
ஆ்சாாயபபஸ்ார.�எபபக�தா ரஙகி�
 ளரகானறி?�இநத�ஆர ம�பானிர�ஜார்�
 ாஷாங்ன�கார ர�்ிக�்கழ�ெப்ற� ா சாய�
 ாிஞாிாயாக�ஆக�்த ாய்.

��இளம�ஜார்,�மாக�ம�்லதாசா�.�அ ர�
தி்�ேதாஸ்லதாத�அகில்� ககயாி�
தா ரஙககளறம� ளரலதார.�அக �
இறக�மள ா்�� நதாத,�அ ர�அ ்கற�
ஆேராககாயமாிதாக�ம�பிமாிதாக�ம�
ஆக� ார.�"ஜார்�தா ரஙககள�தாறகமற்ன�
ககயாண்ார!"�என��அகி �க�ம�ாறாிார.�
அ ரகி�அ கர�"தா ர�ம�ல் ர"�
எனறகழலதிர.



சாமபசன�கதகாாயாத�இளம�ெஹனறா�்.� ாின,�ஜார்�
 ாஷாங்ன�காேரர�்்ன�ந்ந்,�தா ரஙககளறம�

மிரககளறம�ப்றா�அறாந்�ெகாிகாறார.
 ாின�பானிர�அெமாாககா ான� ா சாய�ெசயிாளர�ஆிார.

ஜார்�12� யதாக�இ�நதேபா்,�பிளாக��ெசதி�
னஸக்� ாஸ��ெ ளாேயற�ே ணகயா�நத்.�1865�
ஆம�ஆணகத�அககமலதிம��க க்நத�
ேபாதா�ம,�பி�பிளாகி�க�பபாி��ழநகதககள�
்்�கெகாிள ாதகி.�எிே �ஜார்,�க�பபரகி�
பகக�ம�பிளாகயக�கண�பாககக�கனசான�
�� ்ம�பயணாலதார.�பகக�மேபா்,�சாி�
க�கணயாி���மபஙகி�அ கர�ேசரல்க�
ெகாண்ிர.�அ ர�்ணாககள�்க க�ம�
ே கிகயறம,�சகமயாத�ே கிகயறம�ெசய்�
தன�க்ய�ெசி ா்���பணமீஸகிார.�

1886-த�கனசான�நகரலதாத�
மாிாயாேபா����நத,�மாிாயாேபா�ன�
்யரநாகி�பிளாயாத�ஜார்�பிளா�பகபகப�
�கலதார.�அபேபா்�அ ாான� ய்�22.�அ�லத�
 �்ம,�ஐேயா ா�மாகாணலதான�இநதாயேிாிா ாத�
சாமபசன�கதகாாயாத�பகபபத்��ஜார்�
்்�கெகாிளபபஸ்ார.�ஜார்�சாமபசன�
கதகாாயாத�இளஙககி�பயானறார.�ஆிாத�அ ர�
தா ரஙககளப�ப்றா�அறாந்ெகாிள�ஆர மாக�
இ�நதார.�எிே �1891�ஆம�ஆணகத�ஐேயா ா�
மாகாணலதாத�அேம�த�ஐேயா ா�மாநாி�அரப�
 ா சாயக�கதகாாயாத�பகலதார.�அங�,�ஜார்�
தா ரஙகி�ம்�ம� ா சாயலகதபப்றாப�பகலதார.�
1894�இத�பஸ்ம�ெப்றார.� ாகர ாத�அ �க��
பயா்� ாபபாளராக�ே கி�காக்லத்.
சாிகாிம�அ ர�கதகாாயாத�பயா்� ாலதார�

ம்�ம�பபகமக�ககிறம�க ிால்க�ெகாண்ார.�
அ ர�தா ரஙககள�பாாேசாதாகக�ம�ெதா்ரந்�
தா ர�ேநாயககள��ணபப�லத�ம�ெசயதார.�அ ர�
ஊககபப�லதபபஸ்ார



ேபராசாாாயர�ஜார்�கார ர� ா சாயாகி�தஙகி�
பயாகர�ேமமப�லத�்த ாய்.

அ ர,�அநத�சிகலதாத�நன��அறாயபபஸ்�
்யர�க����மபமாி� ாிசான���மபலதாத��
ஊ� ாககபபஸ்ார.�

்��நாி,�்ககர�க.� ாஷாங்னிா்மா�ந்�
ஜார்,�்���ககாயமாி�ககதலகதப�ெப்றார.�
்ககர�க.� ாஷாங்ன,�அிபாமா ாத�்ிள�க�ப்�
மாண ரகி�மஸ�ேம�பகக�ம��்னகாேக�
இனனகக�ஸகன�தகி ரா ார.�

"நீஙகி� ந்�எஙகி�பிளாயாத�
க்பாககாறீரகளா?"�என��்ககர�க.� ாஷாங்ன�
ேகஸக�நதார.�ேபராசாாாயர�பணாககாி�அகழபகப�
ஜார்�மகாழ்சாற்ன�்்�கெகாண்ார.�1896�இத,�
அ ர�அககதகாாயாத�ெபா�பேப்றார.

்னகாேக�ப்றா�ம��ப�லதாப�பணகணகி�
இ�நதி.�பி�ஆண�களாக�ப�லதா�பயாாா� தாத,�
மண��்றா�ம�தாாசாக�இ�நத்.�இபேபா்,�
 ா சாயாகி�ப�லதா�பயாாா� தாத�மாக�ம�சாரமலகத�
சநதாலதிர.� ளரநத�ப�லதாகய� ்சாகி�
சாபபாஸ்ி.�ப�லதா�இதிாமத,� ா சாயாகி�்��
ெகளர மாி� ாழக � ாழ�இயிா்.

ஜார்�அ ரக�க��்த ாிார.�அ ர,��தி்�
மாண ரக�க��மணகண�எள ா�� ளமாக� ்�
என��க்பாலதார.�அ ர� ா சாயாக�க�ம�
க்பாலதார.

"மணணாத�ே ரகக்கி�ேபானற�நதி�
பயாரககள�நாம� ாகதகக�ே ண�ம,"�என��ஜார்�
ாறாிார.�"ே ரகக்கி�ஆேராககாயலதா்��
நதி்,�அ்�பக �மாகக்ம�ா்!"

 ா சாயாகி�ே ரகக்கி�பயாாாஸ்ிர,�
ஜார்�ாறாய்�ேபாத,�மண� ளமாிதாகாய்.�
ே ரகக்கிபபயார�தளதளெ ன��
 ளரநத ணணம�இ�நத்.� ாகர ாேிேய�
அபாா ாதமாி�மக�த�காஸகய்.

“இள ள��ே ரக்கிககள�
க ல்கெகாண��நாஙகி�எனி�
ெசயயபேபாகாேறாம?”�என��ேகஸ்ாரகி�
 ா சாயாகி.

ஜார்க��நா்சயமாி�பதாத�ெதாாய ாதகி.�
அதிாத,�அ ர�பி�பாாேசாதகிககள்�ெசயதார.�
ே ரக்கியா��ந்�பி�ெபா�ஸககள�
தயாாாககிாம�என��கண்றாநதார.�



சாி�ே ரகக்கி�தயாாாப்ப�ெபா�ஸகி
ஜார்� ாஷாங்ன�கார ர

்ாக்ர�கார ர,�ே ரகக்கி� ளரபபதன�ிிம�
மணகண�ஆேராககாயமாக�க கக�்த ாிார

ேபராசாாாயர�கார ர�
ஆராய்சாப�பணாககாக�மககி�
பணம�அ�பபாிாரகி.�
ெஹனறா�்ேபாரஸ�(கார�
தயாாாபபாளர)�ம்�ம�தாமன�
எகசன�(்கழெப்ற�
கண�பாகபபாளர)�ேபானற�
ெபாாய�ெதாழாிதாபரகி�
அ ர�க��ே கி�
 ாயப்ககள� ழஙகாிர.�
ஆிாத�ஜார்�அ ்கற�
்்�கெகாிள ாதகி.�
அ ர�ஆசாாாயப�பணாகயேய�
 ா�மபாிார.�

ஜார்�ஆசாாாயப�
பணாகய�மாக�ம��்கம�
அக்றம� கரல�ெதா்ரந்�
ெசயதார.

ேபராசாாாயர�ஜார்�
 ாஷாங்ன�கார ர�ஜி ாா�
5,�1943�அன��மகறநதார.�
அ ர�்னகேக�
இனனகக�ஸகத�47�
ஆண�கி�ேபாதாலதார.

அ ர�ே ரகக்கியா��ந்�எணெணய,�
ேசாப்,�ெ ணெணய�– என��ெமாலதமாக�300�க�ம�
ேம்பஸ்�ெபா�ஸககள�்ண்ாககாிார!

ேபராசாாாயர�கர ாான�ஆராய்சாயாி்,�
அெமாாககா ான�ெதன�ப�தாயாத� ா சாயாகி�தஙகி�
பயாரககள�பயாாாஸ்� ாதலகத�மா்றாய்.�
ே ரகக்கியாத�அ ர்�பணாகயபப்றா�ேபச�
அெமாாகக�நா்ா�மனறலதாத�அகழககபபஸ்ார.

ேபராசாாாயர�கார ர�ம்ற�பயாரககளறம�
ஆராய்சா�ெசயதார.�சகககர ிளா�காழஙகா��ந்�
118�ே �பஸ்�ெபா�ஸககள�அ ர�்ண்ாககாிார.�
அ ்றாத�சாி,�மா�,�கிசாபபகச�ம்�ம�ரபபர�
ேபானற�தயாாாப்ககளறம�்ிள்ககாயா�நத்.�
அ ாான�ஆராய்சா�காரணமாக,�சகககர ிளா�
காழங��ம்�ம�ே ரகக்கி�அெமாாககா ான�
ெத்�ப�ப�தாயான�சாறநத�பணபபயாராி்.

 ாகர ாத�அகில்ப�பலதாாாககக�ம�
ஜாரஜான�பணாகயப�ப்றா�எ�தாி.�பதே ��
கதகாாக�ம�்கரயா்� த்��அ �க��
அகழப்� ா�லதி.

்்ிக��காபா மா� ெபயாணஸ
 ாிாகர மரப� ்ப ேிாஷன
ஷாம் எணெணய ெ ணெணய
ேஷ ாங�காாீம ேகாேகா பாத
ேசாப காளாசாான கம



எரினஸ�எ ெரனஸ�ஜனஸ
பா ற ப ் � 1 8 8 3 � - � இ ற ப ் � 1 9 4 1

� றா ப பா ் ல த க க � க ் த � ் யா ாா ய ிா ள ர

எரினஸ�எ ெரஸ�ஜனஸ�14�ஆகனஸ�1883�
அன��ெதன�கேரா�ிா�மாகாணலதான�
சாரின்ிாத,�பாறநதார.�அ ர்�ெப்ேறார,�
சாரின�ம்�ம�ேமாா�ஆகாேயா�க��ஹண்ர�
ம்�ம�இனன�எ�ம�இரண��சா��
�ழநகதக�ம�இ�நதிர.

ஆகனஸ1886-த,� ர�நாி,�எரினஸ�ின��
 யதாக�இ�நதேபா்�பயஙகரமாி�நாிந�ககம�
்்பஸ்்.�நாிந�ககம�எரினஸக்��
ப�கககயா��ந்��ககா�எறாந் ாஸ்்,�
அ கர�ப்றா�எதிாம�ெநா�ஙகாக�கா்நதி.�
நகாாத�பிர�நாிந�ககலதாிாத�
ெகாதிபபஸ்ிர.�ஆிாத�அதாரஷ் சமாக�
ஜனஸ���மபம�பாகழலதா�நத்.



்�� ாசாலதாரமாி��கறயாத,�இநத�நாிந�ககம�
எரெினகன� ாழககககய� க கமகக்�ெசயத்.�
நாிந�ககலதாிாத,�ஜனஸ���மபலதான�ன��
ேசதமக்நத்,�அதிாத�அ ரகி�எஙேக�ம�
்ிமெபயர�ே ணகயதாயா்�.�ேமாா�ஜன�ம�சாி�
க�பபாி���மபஙக�ம�ெதன�கேரா�ிா ாத�்ிள�
ெசயானஸ�ேஜமன�தீ ாத�சாி�நாிஙககள� ாஙகாிர.�
பானிர�அள ா்லதாத�்��நகரம�்� ாகாய்.�
எரெினகன�தாயாி�மாாயா ா்�ப�பானிர�அ ர்�
ெபயாாத�மாாா ாதேி�எனறகழககபபஸ்்.�
மாாா ாதேி ாத�தான�எரினஸ��தன�கறயாக�
அறா ாய�த�ஆர ம�ெகாண்ார.�பானிர,�்ரினஸ�
்கழெப்ற�க்த�்யாாாயிாளர�எனற� ாிஞாிா�ஆக�
 ளரநதார.

்ரினஸ,�மாாா ாதேி ாத�்ிள�கா�களான�
ஊே்�நீண்�நக்கய�ேம்ெகாண்ார.�அங��மிரகி�
ம்�ம� ாிங�ககள�மாக�ம�ாரந்�க ிாலதார.�
அகில்�்யாாாிஙக�ம�எள ா��ேதானறாய்?�
எனபதாத�எரினஸ�மாகக�ஆர ம�ெகாண்ார.�்��நாி�
நான�இநத� ாஷயஙககள�ப்றா�நாகறய�
ெதாாந்ெகாிே ன�என��நாகிலதார.�அ ர�அகத்�
ெசயய�ம�ெசயதார.�

அங��அ ர�க�பபாிக��ழநகதக�ககாி�
பிளாயாத�பகலதார.�ஆிாத�ெதனிகலதாத�இ�க�ம�
க�பபாிப�பாிகளகளான�பிளாகா்ம,�
ே ிகளயரகளான��ழநகதகி�பகக�ம�
பிளாகா்மள ா்��சாறபபாக�இ�கக ாதகி.�ேமாா�
ஜனஸ,�எரின�க��சாறநத�கத ா�ே ண�ம�என��
 ா�மபாிார.�சாறநத�பிளாகி� ்க�ப�ப�தாயாேிேய�
இ�நதி.�

்ரினஸ�'ெதன�கேரா�ிா ா�ிள�ேமய ா�த�
்ிள�கா�களான�ஊே்�நீண்�நக்�

ேம்ெகாண்ார



்��நாி�நா��ஹாமபஷயர,�ெமாாகயிாத�
்ிள�்ரினஸ�காமபாத�அகா்மா��எ�ம�
்யரநாகிபபிளாகயப�ப்றா�ேகி ாபபஸ்ார.�
எரினஸ�அபபிளாயாத�பகபபத்காக�அ ாான�
தாயார�்�� ாணணபபலகத�எ�தாய�பபாிார.�
அ ரகி�பதா�ககாக�காலதா�நதிர.�ஆிாத�
இத்காக்யாத�எரெினஸ�தாேி�அங��ெசதி�
�க��ெசயதார.

17� யதாத�எரினஸ�நா�யாரககா்��்��
கபப�த�பயணாலதார.�அ ர�தி்�கஸ்ணலகத�
ெச�லத�கபப�த�ே கி�ெசயதார.�"நான�
நா�யாரககாத� நதாறஙகாயேபா்,���எனிா்ம�ஐந்�
்ாி�ம�இரண��ேஜாக�காிணாக�ம�இ�நதி,"�
எி�எரினஸ�பானிர��றாபபாஸ்ார.�்ரினஸ,�
காமபாத�அகா்மாயாத� ந்�ேசரநதேபா்���அ �க��
்த ாலெதாகக�காக்லதா�நதகதக�கண்றாநதார!�

இளம�எரினஸ�மாக�ம�்லதாசா�,�அ ர�
நான��ஆண�க�க��பதாிாக�ின��ஆண�களாத�
தி்�பகபகப��கலதார.�1903�ஆம�ஆணகத,�
பகபகப��கலதார.�அ ர�தி்� �பபாத��தத�
மாண ர.�பானிர�அ ர�ஹாேிா ர,�நா��
ஹாமபஷயாாத�்ிள�்ாரஸம�ல�கதகாாயாத�
பககக�்��்த ாலெதாகககயப�ெப்றார.

்ாரஸம�ல�கதகாாயாத� ழஙகபபஸ்�
்ளெ ா��்யாாாயத� �பகபறம�எரினஸ�
ேதரநெத�ல்�பகலதார.�க்த ாழ�
்யாாாிஙககளப�ப்றா�பககக�மாக�ம�ஆர �்ன�
இ�நதார.அ ர�்��மாகசாறநத�மாண ராக�
 ாளஙகாிார.

1907�ஆம�ஆணகத,�்ாரஸம�ல�கதகாாயாத�
எரினஸ�பஸ்ம�ெப்றார.�அத்�ப�பாற�,�எரினஸ�
்யாாாயத�ஆராய்சா�சமபநதமாி��ே கிகயல�
ேதகிார.�ஆிாத�அலதககய�ே கி ாயப்கி�
க�பபாி� ாிஞாிாக�க�� ழஙகபப் ாதகி.�
சாி�ெ ிகளயரகி,�க�பபாி�மககி�அறா ாய�த�
சாறநத ரகி�என��நமப ாதகி.�அதிாததான�
எ ெரனஸ� ாஷாங்ன�க.சா.�யாத�க�பபர�
இிலத ரக�ககாி�கதகாாயாி�ஹா ரஸ�
பதககிகழகலதாத�ஆசாாாயர�பணாகய�
்்�கெகாண்ார.�

்ரினஸ�ஆசாாாயபபணாகய�மகாழ்சாயாக�
்ணரநதேபாதா�ம,�அங��க்த�்யாாாிஙகி�ப்றா�
அ ர�அதாகம�அறாய��கய ாதகி.�ஆிாத�
 ாகர ாத�இரண��காாாயஙககளறம�ெசயய� ாயப்�
காக்லத்.

்ாரஸம�லதாத�எரினஸ�
ஜனஸ�்��்யரநாகி�
மாண ராக�இ�நதார.�
அ ர�்கற� த�நர�
நாகி�பஸ்ம�ெப்றார.



1909�ஆம�ஆணகத�அ ர�மாச�ெசஸ�த�
்ிள��ஸன�ேஹா�த�்ிள�க்த ாழ�
்யாாாயாயத�ஆய கலதாத�ஆரா்சாகய�
ஆரமபாலதார.�அங�,� ாிஞாிாகி�க்த�
்யாாாிஙககள�ஆய��ெசயயதிர.�்ரெினஸ�
�ளாரகாிலதாத�ஹா ரகத�பயா்� ாலதார,�
ேகாக்�காிலதாத��ஸன�ேஹா�த�ஆரா்சா�
ெசயதார.�அபேபா்�அ ாான� ய்�26.

அநத�இளம� ாிஞாிா��ஸன�ேஹா�த�
மாக�ம��ககாயமாி�ஆராய்சா�ெசய்�
ெகாணக�நதார.�அ ர�க்த� ாிங�களான�
�ஸக்ககள�ஆய��ெசயதார.��ஸக்�எபபக�
 ளரககாற்�அதா ்��ஸக்யா��ந்�எபபக�
்யாாாிம�்� ாகாற்�என��அறாநதார.��

�ட்ஸ் ேஹாலஸலே லா.ஸஜ்்�ஸ்லலஸ
�ள்ெஹாஸஉட்லஸ்ஹஸ்லலலேவஸஉ் உய� ்னெஸ

ஆரேய்நோ.ஸ

்யாாாிலதான�்யாரப ான�எநத�
ப�தாஅதன� க லகத�தீரமாிாககாற்?�
எனபகத�்ரினஸ�கண�பாகலதார.�
எரெினகன�ஆராய்சாப�பணாயாத�ம்ற�
 ாிஞாிாகி�மாக�ம�மரககபபஸ்ிர.�
அறா ாயத�பா்�்லதகஙகளா�ம�
சிசாகககளா�ம�அ �க்ய�ஆராய்சாப�
பணாப�ப்றாய�தக தகி�ெ ளா நதி.

 ாகர ாத�்ரினஸ�ெகாண்ா்��
 ாலதாயாசமாி�சநதரபபம�காக்லத்.�ஜூன�
26,�1912�இத,�அ ர�மலதத�கஹ ார்ன�எனற�
ஆசாாாகயகய�தா�மணம�ெசய்�ெகாண்ார.�
அ ரக�க��ின���ழநகதகி�-�மாரகெரஸ,�
கஹ ார்ன�ம்�ம�ேமாாெபத.

பாபர ாா�12,�1915�இத,�எரினஸ�ெஜனஸ�
NAACP (க�பபாி�மககி��னேி்றலதா்காி�
ேதசாய�சஙகம)�ஆத�ெகௗர ாககபபஸ்ார.�இ்�
சா�பானகம�மககளான�்ாாகமககாக�
ேபாரா�காற�நா� ிமா�ம.�எரினகன�
்யாாாயத�ஆராய்சாககாக,�NAACP அ �க��
னபானகாரன�பதககம� ழஙகாய்.�இ்�
அெமாாகக�க�பபாாி�சாதகியாள�க��
 ழஙகபப�ம��்தாய� ா�்.�எரெினே்�இநத�
 ா�தாகி�ெப்ற��திாம ர�ஆ ார.

�இ்�ெசயதாலதாளான��ககாய்�
ெசயதாயாகாய்.� ா�்�ெப்ற� ாிஞாிா�
ே கி�ெசய்ெகாண�ம�பகலத ா�ம�
இ�நதார.�அ ர�இத�ிாய�ன�சாகாேகா�
பதககிககழகலதாத�பயானறார.



ஜூன�16,�1916�அன�,�அ ர�
்யாாாய�த�்ாக்ர�பஸ்ம�ெப்றார.

சாி�காிலதா்�ப�பாற��்ாக்ர�ஜனகன�
க்த� ாழ�்யாாாிஙகளான�"நா்ணர"�என��
அறாயபபஸ்ார.�்��கற��கி ர�ஜனஸ,�
்கழெப்ற� ாிஞாிாயாி��கி ர�
ஜாக ான�ேிாயாபபான�ஆராய்சாகய�
ேகி ாக�ிளாககாிார.�்ாக்ர�ேிாயாப,�
மாக�ம�்ப்நீாாத�க��றாத��ஸக்யாத�்��
ே தாபெபா�கள�ேசரபபதன�ிிம�்தாய�
க்த� ாிங�ககள�அ ராத�்� ாகக�
�கறம�எனறார.�ஆிாத�்ாக்ர�ஜனஸ,�
க்த�்ப்நீகர�மஸ�ேம�ெகாண��்தாய�
க்த�்யாாாிஙககள�்� ாகக��கறம�
எனறார.�்ாக்ர�ஜனஸ,�க��றாத��ஸக்�
ெசதக�்ன�க்த�நீகர�ேசரலதார.�
இ�தாயாத,�அ ர�தி்��ணேணாககா�ிிம�
அ ்கற�பாரலதேபா்,�அதாத�அ ர�கண்்�
்தாய�க்த ாழ�்யாாாிஙகி�நீந் கத!�

்ாக்ர.�ஜனஸ�ெப�ம�ெ ்றா�
ெப்றா�நதேபாதா�ம,�அ ர்�த றாி�
நமபாககககி�அெமாாககா ாத��ககாய�
ே கிககள�ெப� தா��ந்�அ கரல�
த�லத்.�1930�களான�பா்ப�தாயாத,�்ாக்ர.�
ஜனஸ�ெப�மபா�ம�ஐேராபபா ாத� ாழந்,�
பதே ��ஆய கஙகளாத�பணா்ாாந்�ஆய�ம�
ெசயதார.�

எரினஸ�எ ெரஸ�
ஜனஸ�்��தபாத�தகி�
ிிம�அெமாாககா ான�
தபாத�்கறயாத�
ெகௗர ாககபபஸ்ார.�
இநத�ெதா்ர�"பாளாக�
ெஹாாே்்�சீாான"�கீழ�
அ்சா்பபஸ�ிள்.

அங�� ாிஞாிாகி�அ �க்ய�ககி�
்கழபகப�மதாலதிர,�ேம�ம�க�பபர�எனற�
காரணலதாத�அ கர�ேமாசமாக�ந்லத ாதகி.

்ாக்ர�எரெினஸ�ஜனஸ,�27�அகே்ாபர�
1941�இத� ாஷாங்ன�க.சா.�இத,�்்�ேநாயாத��
இறநதார.�அெபா்�அ ர� ய்�58.�அ ர�60�
ஆ ணஙககளறம�அ �க்ய�பணாகயப�
ப்றாய�இரண��்லதகஙககளறம�எ�தாறிளார.



ெபரசா�ிாே ான�ஜூ�யன
பாறப்�1899�-�இறப்�1975

சா ற ந த � ே தா யா யிாள ர

்��பா்பகத,�ெபரசா�ிாே ான�
ஜூ�யன�ஆரமப�பிளாயாத�இ�ந்�மாக�ம�
்்சாகமாக�னஸக்�� நதார.�

அ ர�தி்�கணாலத�ேதர�ல�தாகள�
கா்றாத�அகசலத ா��"பா�ஙகி,�அபபா!"�
என��ாக�ர�ஸ்ார.�ெபரசா�80�
மதாபெபணகி�ெப்றா�நதார.�“மமம,"�எனற�
அ ர்�தநகத�ஜு�யன�"மகேி,�அ�லத�
�கற�100�மதாபெபணகி� ாங�"�எனறார,�
எனறார.�ெபரசா�அநத� ாரலகதககள�
்�ேபா்ம�மறந் ா் ாதகி..

இளம�ெபரசா,�ேஜமன�ம்�ம�எ�செபல�
ஜூ�யிான��தத��ழநகத.�அ ரகி�தஙகி�
மக�ககாக�அதாக�நமபாககக�க லதா�நதிர.�
ககி�்கழப்ம�கத ாறம�ஜூ�யன�
��மபலதா்��மா�நத�அரலத�ிளக .



ெபரசா,�அிபாமா ாத,�மானஸேகாெமாாயா��நத�
்��க�பபாாி��ழநகதகி�மஸ�ேம�பகக�ம�
பிளாயாத�பயானறார.�அ்�தான�சஸ்ம.�
ெ ிகளயாாி�ம்�ம�க�பபாாி��ழநகதகி�
்னறாக�்ேர�பிளாயாத�பககக�அ�மதாயாதகி.�
ேம�ம�க�பபாாி��ழநகதகி�பகக�ம�பிளாகி�
எபேபா்ம�சாறநத�கத ாகய� ழஙக ாதகி.

்��நாி,�ெபரசா�ெ ிகள�இி��ழநகதகி�
பகக�ம�்��பிளாயாி�ேக�ந்நதார.�அ ர�
பிளாயான�ப்�்ப ர�மீேதறா�பிளாயான�ஜனிதகி�
 ழாேய�பாரலதார.�அங�,�மாண ரகி�ே தாயாயத�
பாாேசாதகிககள்�ெசய்ெகாணக�நதிர...�தா�ம�
அகத்�ெசயய�ே ண�ம!�என��ெபரசா�நாகிலதார.�
பி�ஆண�க�க�ப�பாற�,�ெபரசா�்��்கழெப்ற�
ே தாயாயிாளர�ஆிார.

ெபரசா�1916�ஆம�ஆணகத�்யரநாகிப�பிளாப�
பகபகப��கலதார.�பானிர,�அ ர�இனயாிா ா�ிள�
காாீனஸகானக�ன,�கபா�ள�பதககிகழகலதா்�்�
ெசதி�ரயாத�பாகலதார.

ெதா்ககலதாத�கதகாா�ெபரசாக��எளாதாக�
இ�கக ாதகி.�ெபரசா�மஸ�ேம�அங��க�பபாி��
மாண ன.�அங��ஆசாாாயரகி,�அ �க்ய��நகதய�
பிளா�அ கர�கதகாா�பகபபத்��நன��
தயாாாகக ாதகி�என��ாறாிர.�ஆதிாத,�ெபரசா�
்யரநாகிபபிளா�ம்�ம�கதகாாபா்ஙககளறம�
ேசரல்ப�பககக�ே ணகயா�நத்.�ா�திாக�அ ர�
காிணாககள�பலதம�ெசய்�ெம�கா�ம�
ெதாழாிாளாயாக�ம�்ண கஙகளாத�பணாயாளராக�ம�
ே கி�ெசயதார.��இ�நதேபாதா�ம�ெபரசா�
க�கமயாகப�பயானறார.

ெபரசா,�மாண ரகி�பாாேசாதகிகி�ெசய கதப�
பாரலதார.�அ �ம�அறா ாயத�பககக� ா�மபாிார.



அ ர்� �ப்களாத�நனறாக�ேதறாிார.�
்ணகமயாத,�அ ர்� �பபாத�ே தாயாய�த�
தர ாாகசயாத�்்சலதாத�இ�நதார.

1920�ஆம�ஆணகத�ெ்்ே ள�
பதககிககழகலதாத�ெபரசா�பஸ்ம�ெப்றார.�
்யரநத�மதாபகபப�ெப்றதிாத,�ெபரசா,�
பஸ்தாாா�மாண ரக�க�� ாக்ெப�ம�்கரகய�
 ழங� த்காக�ேதரநெத�ககபபஸ்ார.�ெபரசா�
தி்�பகபகப�ெதா்ர� ா�மபாிார,�ஆிாத,�
அ கர�எநத�பதககிககழக�ம�
்்�கெகாிள ாதகி.�எிே �அ ர�சாி�காிம�
ே தாயாயத�க்பாலதார.�பானிர�1922�ஆம�
ஆணகத,�ேகமபாாாஸ்,�மாச�ெசஸன,�்கழெப்ற�
ஹார ரஸ�பதககிககழகம�அ கர�
ேசரல்கெகாண்்.�்�� �்ம�கழால்,�அ ர�
காாம�ே தாயாய�த�்��மான்ர�பஸ்ம�ெப்றார.

இ�தாயாத,�ெபரசா�ஐேராபபா�க�ப�
பயணபபஸ்ார.�ெபரசா,�ஆனதாாாயா ான� ாயனிா�
பதககிககழகலதாத�பகலதார.�1929�ஆம�ஆணகத,�
ெபரசா� ாயனிா�பதககிகழகலதாத�ே தாயாய�த�
்ாக்ர�(�கி ர)�பஸ்ம�ெப்றார.�இபேபா்�
எதேிா�ம�அ கர�்ாக்ர�ஜூ�யன�என��
அகழலதிர

 ாயனிா ாத�்ாக்ர�ஜூ�யன��றாபபா்லதகக�
கண�பாகப்�ெசயதார.�ேசாயா னன�
ம�ல் லதாத�பய�ிள்�என��அ ர�அறாநதார.�
அ ர�ேசாயா கி�ெமனேம�ம�ஆய��ெசயய�
 ா�மபாிார.�அதிாத�அ ர�ெ்்ே ள��
பதககிககழகலதா்�ல�தா�மபா,�்கற�
ஆய கலதாத�தி்�ஆரா்சாகயல�ெதா்ரநதார.

பாரசா�ஜூ�யன�கண�ேநாயக�க��
சாகா்கசயளாகக�ம�ந்ககள�்� ாககாிார.

பி�பாாேசாதகிக�க�ப�பானிர,�
ெபரசா,�கணபாரக �இழகக்ெசயறம�
(காகளகேகாமா)�கண்கர�ேநாயக��
சாகா்கசகய�கண�பாகலதார.� ாகர ாேிேய�
்ாக்ர�ஜூ�யன�ம்�ம�அ �க்ய�
ஆராய்சாகயப�ப்றா�மககி� ா ாதாலதிர.�
்ிகம��� ்ம� ாிஞாிாகி�்ாக்ர�
ஜூ�யகி�பாராஸகிர.�அ �க��மாக�ம�
ெப�கமயாக�இ�நத்.�கசமபர�24,�1936�
அன��்ாக்ர�ஜூ�யன,�ஆிா�ஜானஸகி�
மணநதார.�பானிர�ெபரசா�ஜூிாயர�ம்�ம�
்ெபயால�எ�ம�இரண���ழநகதககள�
ெப்றார.�1936�இத,�்ாக்ர�ஜூ�யன,�
காகளெ்ன�கமெபிா�ே கிக��ெசனறார.�
அநத�நா� ிம  ணணப ்பகககளறம�
(ெபயானஸ)� ாரிாகஷறம�தயாாாலத்.
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்ாக்ர�ஜூ�யன,�காகளெ்னிாத���ண�
ே தாபெபா�ிகி�பாாா ான�ேமிாளராக�இ�நதார.�
அ ர�ேசாயா�தயாாாப்ப�பாாா�,�காயகறா�எணெணய�
ம்�ம�்ண�ப�பாாா ான�ஆராய்சாயான�
தகி ராக�ம��தனகம�ே தாயாயிாளராக�ம�
இ�நதார.

்ாக்ர�ஜூ�யன,�காகளெ்னிாத�இ�நதேபா்�
பி�ெபா�ஸககள�தயாாாகக�ேசாயா னகஸ�
பயனப�லதாிார.�அ ர� ாற�ம்�ம�எணெணய�
தீகய�அகணககப�பயனப�ம�்ேரா-்ேபாம�எ�ம�
�கரகயக�கண�பாகலதார.�அநதல�தயாாாப்,�
இரண்ாம�்ிகப�ேபாாாத�ஆயாரக�கணககாி�
னரரககள�காபபா்றாய்.�அ ர�ிஸ�� ��ம்�ம�
பாற�ேநாயக�க��சாகா்கசயளாககப�பயனப�லதபப�ம�
ம�ந்,�்��்தாய� கக�காரகேஸாகிறம,�
கண�பாகலதார�

1954�இத,�்ாக்ர�ஜூ�யன�தி்�ெசாநத�
நா� ிலகதல�ெதா்ஙக�காகளெ்னிாத�இ�ந்�
 ாிகாிார.�அ்�ஜூ�யன�ேிேபாேரஸ்ாான�என��
அகழககபபஸ்்.�அ்�சாகாேகா ாத�்��
அ� ிகலகதறம,�ெமக�கேகா ாத�ம்ெறா��
அ� ிகலகதறம�ெகாணக�நத்.�்ாக்ர�
ஜூ�யிான�நா� ிம�மாக�ம�ெ ்றாகரமாி்.�ஆ��
ஆண�க�க��பானிர,�்ாக்ர�ஜூ�யன�தி்�
நா� ிலகத�மாத�யன�கணககாி�்ாிரக�க��
 ா்றார.

்ாக்ர,�ஜூ�யன�பி�சாறநத� ா�்ககளறம�
ெகௗர ஙககளறம�ெப்றார.�அ ர�க�பபரகி�
ம்�ம�ெபணக�ககாி�சம�்ாாகமக�ககாக�
ேபாராகிார.�அ ர�ம்ற�க�பபாி�நா்ணரககள�
்�ஙககமலதார.

அ ரகி�்னறாக�சா ாத�்ாாகம�
இயககலகத�ஆதாாகக�பணம�தாரஸகிாரகி.�
்ாக்ர�ஜூ�யன�எதாரகாி�
தகி�கறயாி�க��்த � ா�மபாிார.�
ேம�ம,� ாிஞாிாகி�தஙகி�ேதாத�
நாறலதான�பக�அதிாமத�தாறனகளான�
அகபபக்யாத�ே கிககள�ெபற�ே ண�ம�
என�� ா�மபாிர.

இன�,�அறா ாயத�்கறயாத�ெபரசா�
ஜூ�யிான�பக்ப்�அகில்�இி�
மகக�க�ம�ெதா்ரந்�்த ா� �காற்.

்ாக்ர�ஜூ�யன�்பரத�19,�1975�இத�
காிமாிார.�1990�ஆம�ஆணகத,�அகேரான,�
 ஹாேயா ான�இனெ ண்ரன�ஹாத�ஆ்ப�
்ேபமாத�அறா�கபப�லதபபஸ்ார.



ெஷர��ஆன�ஜாகசன
பாறப்�1946

சா ற ந த � அப �  ா ிஞாிா
“அமமா,�்��நாி�எதேிா�ம�எனகி�

'ெஷர��தா�காேரஸ'�என��ாபபா� ாரகி!”�
நான�� ய்�ெஷர��ஆன�ஜாகசன�ா ாிர.�
தா�மதா�ஜாகசன�தி்�இளம��ழநகதகய�
அனேபா��பாரல்�சாாாலதார.

ஷாரா��ஆகனஸ�5,�1946�த� ாஷாங்ன�
க.சா.யாத�பாறநதார.�அ ர்�ெப்ேறார,�
 ஸகரன�ம்�ம�ஜார்�ஜாகசன�அ ரகளான�
சானிிசாறாய�மகி� ாேச்மாி ி��என��
நமபாிாரகி.�அ ரகள்�நமபாககக�சாாேய.�
ெஷர��ஆன��ஜாகசன�பி ்றாத�
“�னேிாக"�யாக�இ�நதார.�்��நாி�அ ர�
அெமாாககா ான�மாக�ம�மாாயாகதக�ாாய�
அபசகதா�இய்பாயத� த�ிரகளாத�
்� ரா ார.



சா�மாயாக�இ�நதேபாதா��நேத,�தி்�
னஸகேிேய�ே ககககயாக��அறா ாயத�
பாாேசாதகிககள�ெசயறம�அள ா்��ெஷர��
அறா ாயகி�மாக�ம� ா�மபாிார!�்��நாி�
ெஷர��ேதிீகக�்ன�்��பாாேசாதகி�ெசயய�
�க��ெசயதார.��அ ர�ெகாதகிப்றலதாத�
ேதிாககி�இ�நத�ேராஜா்ெசகப�்தரகி�
பானிாத�ெசன��்ளாந்ெகாண்ார.�அ ர�
ெம் ாக�்��கணணாக�ஜாகயா�ி�ேதிீகககள�
நாரபபாிார.�்ஸ�ெமாலதமாக,� ண�கி,�
�ள ாகி,�மிசி�ஜாகெகஸ�கி�எிபப�ம�
�ள ாகி�ேபானற�பி� ்சாககள�ேசகாாலதார.

 �ஙகாி�இளம� ாிஞாிா� ககக��்னறாக�
ஜாகக��ின��ேதிீகககள,��30�ெ ளே ��
கணணாக�ஜாககளாத�ஆக்லதார.�அ ர�அநத�
ஜாகககள�தாழ ாரலதான�கீழ�க லதார.

�பானிர�பதே ��்ண�கி�ேதிீககி�மீ்�
்்ப�ல்ம� ாகள�ககள�ெஷர��ஆய��ெசயதார.�
ேதிீககி�்ன�ெகான��எள ா��
ந்ந்ெகாிகானறி�எனபகதறம��
ெஷர�ஆராயநதார.�அ ர�்��ேநாஸ�ப்லதகலதாத�
தி்��க�ககள�பதா��ெசயதார.�பானிர,�அ ர�
ேதிீகககள�ெ ளாேய� ாஸ� ாஸ்ார.

1960�இத�அ ர�்யரநாகிப�பிளா�
ெதா்ஙகாயேபா்,�ெஷர��இன�ம�
பாாேசாதகிகி�ெசய்�ெகாணக�நதார.�
இபேபா்�அ ர�பிளாயாத� ாிஞாி�
கணகாஸசாகளாத�பஙேக்றார.�ெஷர�,� ாஷாங்ன,�
க.சா.யாத�க�பபரக�ககாி�்னெ தஸ�்யரநாகி�
பிளாயாத�பயானறார.

ெஷர��ேதிீகககள�ேசகாாலதார.�ேம�ம,�
ே ககககயாி�அறா ாயத�பாாேசாதகிககள்�

ெசயதார!



்ாக்ர�ஜாகசன�அறா ாயத�கணகாஸசாகி�
க�பபாி��ழநகதககளஅறா ாயத�ம்�ம�

ெதாழாத�ஸபல�்கறகளாத�ம�ப்�ஊக� ாக�ம�
என��நம்காறார.

பிளாயாத�்��நதி�அறா ாயத�ஆய கம�
இதகி,�எிே �ெஷர��னஸகத�அ ர்�
ேசாதகிககள்�ெசயதார..�ெஷர�யான�ககி�
்கழப்�பின�அளாலத்.�அ ர�
�தனகமயாி�்��மாண ர�ஆ ார.�“இேதா�
 �காற்�ிகள!"�ெஷர��க்ந்�ெசத�ம�
ேபா்�மாண ரகி�பாாகாசம�ெசயதிர.

1964�ேகாக்யாத,�ெஷர�,�்னெ தஸ�
கஹ�்யரநாகி�பிளாயாத�பகபகப�
�கலதார.� �பபாேிேய�்யரநத�மதாபெபண�
(காேர�)�சராசாாகயப�ெப்றா�நதார.

இகிறதார�காிலதாத,(ெசப்மபர�மாதம)�
ெஷர�,�ேகமபாாாஸஜாத,�மாச�ெசஸன�
இனனகக�ஸ�ஆப�ெ்கிாிஜா�(எமஐக)�இத�
ேசரநதார.�அறா ாயத�ம்�ம�கணாதலதாத�
எமஐக�பகப்கி�சாறநதக .�ெஷர��்��
 ாிஞாிா�ஆக� ா�மபாிார.� ாரத ாஸ��
எணணகாகய�எணணாகககயாேிேய�
க�பபாாி�மாண ரகி�எமஐகயாத�அ�மதா�
ெப்றிர.�அ ரகளாத�இ �ம�்� ர.

ஆிாத,�அநத�நாகிகம�அ கர�
தன�க்ய�இிககக�அக் த்��தக்யாக��
இ�கக ாதகி.�ெஷர��அங��பகபபத்��
ககிமாக�்கழலதார.�அ ர�அகில்�
ேதர�களா�ம�நதி�மதாபெபணக�்ன�
ேதறாிார.�1968�இத,�ெஷர�,�ப�பெபா�ி�
ம்�ம�ஆ்றத�ப்றாய�அறா ாயிாி��
இய்பாய�த�பஸ்ம�ெப்றார.

பஸ்பபகப்��கநத�பானி�ம�ெஷர��
MIT�இத�பகல்கெகாணக�நதார.�1973�இத,�
ெஷர��இய்பாயத�்ாக்ேரஸ�பஸ்ம�
ெப்றார.�ேம�ம,�எமஐகயான�இநத�்யாாய�
பஸ்ம�ெப்ற��தத�க�பபாாி�ெபண�ஆ ார.

ெஷர���ககாயமாக�ேகாஸபா�சார�
இய்பாயகிப�பகலதார.�அபபகெயிாத,�
அப�ம்�ம��மாக��ணணாய��ப�பெபா�ஸகி�
எஙகிம�இயங�கானறி�எனபகத�கண்றாய�
அ ர�கணாதலகதப�பயனப�லதாிார.�ெஷர�,�
இநதல�்கறயாத�ஆராய்சா�ந்ல்ம�
க�பபாாி�ெபணகளாத��தத�ெபணமணா�
ஆ ார.



1976�ஆம�ஆணகத,�ெஷர�,�நா��ெஜரசாயான��
�ரேர�ஹாத�த�அெமாாககன�ெ்�காராப�ம்�ம�
ெ்�்ேபான�(AT�&�T)�நா� ிலதாத�பணாயா்றல�
ெதா்ஙகாிார.�ெஷர�யான�அப�ஆராய்சாயான�
 ாகள ாக,�AT�&�T�நா� ிம�‘சரக�ஸ’�எ�ம�
மானேிாஸ்லதா்காி�மானப்� ழா�பாகதககள�
 க கமகக�ம�்� ாகக�ம��கநத்.�

ெஷர�,�அ ரக�க���கற�க்லதா�
(ெசமாகண்க்ர)�காளரகதார�்ளாமா�(ேிசர),�
தன�ிேள�மானசார� ஸ்லகத�அ�மதாக�ம�்��
ெபா�கள� க கமல்�்� ாகக�்த ாிார.�
�கற�க்லதா�ேிசரகி�இதகிெயனறாத,�நீஙகி�
ெதாகி�ரம�(அணக்�நா�கி)�
ெதாகிேபசாயாத�ேபப ேதா�்ஙகி�
��நதக�ககள�(CD)�இயககே ா�கயா்.

அ ர்�பணாயான�ேபா்,���ெஷர�,�ேமாாான�
்.� ாஷாங்னகி�சநதாலதார.�அ �ம�AT�&�T�த�
இய்பாயிாளராக�பணாயா்றாிார.�ெஷர�றம�
ேமாாாஸும�காத�ல்�தா�மணம�ெசய்�
ெகாண்ாரகி.�அ ரக�க��ஆின�எ�ம�்��
மகன�இ�ககாறான.

அ ர்�ெதாழாத� ாழகககயாத,�ெஷர��பி�
ெபாாய�பத ாககள� காலதா�நதார.�அ ர�
பதககிககழகஙகளாத�க்பாலதார.�பல்�
ஆண�கி�அ ர�நா�ெஜர��அறா ாயத�ம்�ம�
ெதாழாத�ஸப�கமாஷ�க�ம�பணாயா்றா�
இ�ககாறார.�ெஷர��பி� ா�்ககளறம,�
ெகௗர ஙககளறம�ெப்றார.�1995�இத,�ெஷர��
்��சாறப்�ெகௗர லகதப�ெப்றார.�ஜிாதாபதா�
பாத�காளாண்ன�அ கர�ேமாாிாநதான�
ராக ாத�த�அகமந்ிள�அெமாாகக�அப�
்�ங��கற�ஆகணயலதான�(NRC)�தகி ராக�
நாயமாலதார.�இ்�ம்ெறா���திா ்�இ�நத்.�
ெஷர��ஜாகசன�அநத�கமாஷிான��தத�
க�பபாில�தகி ர�ஆ ார.

என.ஆர.சா�யான�தகி ர�பத ா�மாகமாக�
�ககாயமாிதா�ம.�அ ர�நாஸகன�்ஸ�ெமாலத�
அபசகதா�நாகியஙகி��்றா�ம�பா்காபபாக�
இ�பபகத�்�தா�ெசயய�ே ண�ம.�தகி ர�
ஆபலதாி�அபககழா�ககள�ேசகாால்�க கக�
பா்காபபாி�இ்ஙககள�
அக்யாளஙகாணபத்��்த�காறார.�

�கறகக்லதா�(ெசமாகண்க்ர)�ஆராய்சா�காரணமாக�
CD�்்பலதா�சாலதாயமாி்.



தீங�� ாகள ாக�ம�அப�கழா�ககள.�
்�ஙகாக�அழாபபகத�அ ர�்�தாபப�ல்காறார.�
ம�ல் �ம்�ம�அறா ாயத�ஆராய்சாகளாத�
அபசகதாப�ெபா�ஸககள�எள ா��
பயனப�லதபப்ிாம�எனபகதல�
தீரமாிாபபத்�ம�தகி ர�்த�காறார.�

1999�ஆம�ஆணகத,�்ாக்ர�ஜாகசன�NRC�ஐ�
 ாஸ�� ாிகா,�நா�யாரககாத�்ிள�Rensselaer�
Polytechnic�Institute�இன�தகி ர�பத ாகய�
்்�க�ெகாண்ார.

ெஷர��ஜாகசன�அ ாான�சாதகிககளப�
ப்றா�மாக�ம�ெப�கமயக்காறார.�
எதிா ்கறக�காஸக�ம,�அ �க்ய�ெ ்றா�
ம்ற�க�பபாாி��ழநகதக�ம�
 ாிஞாிாகளா த்��ஊக� ாக�ம�என��அ ர�
நம்காறார.

அபசகதா�்�ங��கற�
ஆகணயம,�இ்�ேபானற�மான�
்்பலதா�நாகியஙகி�
பா்காபபாக�்ிளி�எனபகத�
்�தா�ெசயகாற்
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